"Moeten wij werken tot we scheel zien. Allemaal jullie schuld!"
CHAT TUSSEN VADER EN DOCHTER OP DE DAG DES HEEREN ZONDAGS MIDDAGS
OM 14:30 ALS UITKOMT DAT VADER DE DADER IS…
28 november
Vader: ZEG EENS WAT AS JIJ ER BENT?
Dochter: ik ben er tegen kwart voor vier
Vader: GOED MET PROSECCO VOOR JE STEKKO STUITERPARTIJ
Dochter: oken dan nemen we Eeega Beva ook mee naar a’damgoed?
Vader: O NEE DAT KEN NIET WANT OPENING IS OM 5 UUR IN AMSTERDAM DUS
EERDER WIJ GAAN DUS
Dochter : ok, ook goed
HOE KOM JE ER EIGENLIJK MET WELKE TREIN?
Dochter jullie kunnen het best de auto neerzetten bij het spaarnwoude-station

Vader: O
Dochter dan kejje met de trein
Vader: O
Dochter: of je gaat eerst naar mijn huis, auto dump, dan bus naar stationkennookik kom dan
later met trein
Vader: WE DOEN HET ZO LIEVER DAT WE DE OTO BIJ JULLIE NEER ZETTEN EN DAN
MAAR VIA CS HAARLEM GAAN EN DAN MET LIJN 9 MAAR HET CBK
Vader: O
Dochter ja, doenik ben iets later, oppas komt om half vijfkan niet eerder

Vader: IK BEN ER NOGIK WEL
dussss
Vader: IK KAN ALTIJD
Dochter: ja, snppik snertpik
Vader: EIGENLIJK HEB IK EEN LEKKER LEVEN
Dochter: ik moet Eega Beva halen, tot zo!!!!
Vader: KOEJE MIDJE EEN LEKKER LEVEN
Dochter: heb je ook, mazzelpik!!Geen zak uitvoeren, rijk wijf, AOW, een oto die voor je wordt
gerejen, je vreten hoef je geen zak aan te doen, alleen een beetje uit je neus vreten en voor
dat soort moet onze generatie werken tot we scheel zien. Allemaal jullie schuld ouwe lul.
Vader: LIKKEPIK VURRUKKULLUK KRIJG DE HIK EN EEN KIND MET EEN KOPEREN KOP
EN EEN SIK, DAN HEP JE WAT TE POETSEN
Dochter: koeje boejerobins facebook is gehacktdoor gp denken we
Vader: WAT JAMMER, HOE KAN DAT NOU?Ik dacht dat hij de weblogs over Jazz wel
boeiend vond?kan me niet goed voor stellen dat hij dat heeft gedaan, alhoewel hij wel ICT
expert is, net als Kokopelli, heb ik begrepen indertijd uit de mail van MartineHad drs. Marina R.
nog gemaild of ze morgen komt maar denk het niet vanwege de troubles met het CBK,
ALHOEWEL ; je ken het vanuit je eige niet weten.Ik kan niet langer vol houwen dat ik anti
akkademietsie ben want Robin is academicus en nog een paar kennissen ook plus één dr. Hoe
moet dat nou verder? Afserveren die hap?Nou weer tripADvisor? Is dat ook een academicus?
Of een ex aequo buitenboordneukende buitenbroekbandse neukie?Koejemidje wat heb ik een
slaap na anderhalf uur fitness
Vandaag
Vader: GEEN GELUL WANT HET IS KERSTMIS ik geloof en daarom zing ik daarom zing voor
de kerk uit van den Heer STEEDS MEER EN MEER KEER OP KEER...
Dochter: ach ouwe lul!
Vader: hee ouwe kippenneukster weer bezig met een gang bang vol geitebreiers met wollen
sokken?? Bewandelt Gij als zuster in de Heere Heere der Herscharen nog wel de Weg met

een hoofdletter W of zijt Gij van de Hervormden op Grote Wielen? Voorwaar ik zeg U: het is
beter onder een lekkende dakgoot te zitten dan een kwaad wijf in huis te hebben, zo spreekt
den Bijbel de lezer toe. Er is een fillum, six and a half weeks over een SM couple en de
onderdanige, de vrouw dus die wordt plat geneukt onder een lekkende regenpijp en is na
afloop nog nooit zo lekker klaar gekomen met d’r natte poes vol zure regen. Nee, die kon er
weer even tegen.
Dochter: hahahaha!!!!!! Stop um maar in je eigen geitenwollen sok, ouwe rukker.

Vader: mogen er ook SM heumeus mee doen?
Dochter: ach…je moet toch wat!alles wat maar wil
Vader: ik weet nog een paar heumeus die wel willenalleen springen die wel gelijk op Robin en
niet op jouze gaan er ook niet meer vanaftot is ie vol gespoten is en als ie dan hikzegtspuit het
springzaad uit zijn geopende bekdie hemeusze gaan uit zichzelf lieverook niet op mijomdat oud
vlees gaat stinken
Dochter: ja, maar ouwe homo’s willen ouwe lullen!! dus ben je wel aan de beurt!!
Vader: nee ouwe heumeus willen jonge pikkies om te pikkelikken heb ik zelf gehoordvan me
moeder
Dochter: je hebt ook jonge pikkies die ouwe lullen willen.
Vader: ik begin er gewoon zin in te krijgenals ze maar gezond zijn in de pisbuispardon de
frisbuisvriesbuismet hun partituuren niet op zwart zaad zittenof met hun lamme kloten in het
gouden zand een pikketanussie achter over slaan vroeger heb ik een keer met kunsthistoricus
Paul Clowney Frisbee gespeelddie nou ook al weer dood is
Dochter: getver!ben je echt geen flikker?Frisbee spelenBen je wel helemaal frisDat is een
flikkerspelNet als Ezeltje Pikweet je het zekerdat je geen homo bent???
Vader: Frisbee is helemaal geen homosuwele activiteit maar een gooi spel met een
unidentified flying Object, behalve als je op elkaars gulp mikt, dan is het wat anders…
Dochter: Jaja, zeker met je ballen om mee te jojoën en je lul als aandrijfstok. Lekker hoepelen
hoor met je eigen soort in de dark room zeker.
Vader: ja een super geheime heumeu met een stempel Top Secret op zijn dikke billen, een

heumeu die een aandrijfstok als pienter pookje heeft met zelf doelzoekende inrichtings
gyroscopen. Gelukkig kerstfeest!
Dochter: Wat een smeerpijperij.
Vader: Wacht even: mijn behabandje zakt af EN ME REETVETER ZIT OOK NIET HELEMAAL
LEKKER.
Dochter: Dan ben je toch wel een latente flikker!
Vader: helemaal niet, juist een enorme openlijke aan alle kanten toegankelijke homosuweel die
van hetero via bisuweel naar homosuweel is geëvolueerd. Wat een vooruitgang. Echte
mannen houden ook van mannen anders zijn het geen echte mannen.
Dochter: ton en ron in hun nachtpon zal je bedoelen
Vader: in hun honneponnu je het zegt er waren wel altijd homosuwelendie met me wouwen
onderbroeken kauwenof Jan Huigendie wou op mijn tieten zuigenen nu ligt de hele ton in
duigen

fredvanderwal Voorwaar,ik zeg U, de dochters der rechtvaardige vaad’ren worden met het jaar
pornografieser en sleuren hun niets vermoedende vadsige vaders daar in mee, terwijl die
alleen maar de beuk bij je kleine zusje er in willen gooien als opvoedkundig middel
reinejragolo
De taal van de jeugd is inderdaad schrikbarend.Ze durven te zeggen wat ik vroeger alleen
maar durfde te denken.Maar belangrijker is of ze me m’n borreltje gunnen.Doe je een jonkie
mee?
fredvanderwal
Het is taal die de werkelijkheid niet dekt ik durfde vroeger niet eens aan zulke dingen te
denkenhad ook geen idee van zaken als gang bangen kende alleen van André van Duiner
staat een paard in de gangverder niksen voor een paard ben ik niet bang in de gangal sinds
maanden drink ik geen bier,wijn of sterke dranken het bevalt uitstekendbij openingen van
tentoonstellingen sudderans
fredvanderwal
De omroep van de totale afgangde hedonistische BNNpropagandist van drugsgebruiken
immoreel gedragkijk ik nooit naarer is al genoeg ellende op de wereld
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